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Κεφάλαιο 4 
Χρεόγραφα Σταθερού 

Εισοδήµατος 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται οι βασικές έννοιες που αφορούν την επένδυση σε οµόλογα. 
Αρχικά περιγράφονται οι βασικές συναρτήσεις υπολογισµού της θεωρητικής τιµής οµολό-
γου, απόδοσης στη λήξη, διάρκεια και κυρτότητα οµολόγου. Στη συνέχεια αναλύονται 
περιπτώσεις στρατηγικών ανοσοποίησης χαρτοφυλακίου οµολόγων. 

 4.1 Προσδιορισµός της Αξίας (Αποτίµηση) Οµολογίας 
Η ακαθάριστη/θεωρητική τιµή ενός οµολόγου είναι το άθροισµα της παρούσας αξίας ό-
λων των µελλοντικών χρηµατικών ροών (τοκοµερίδια και ονοµαστική αξία) που θα απο-
δώσει το οµόλογο µέχρι τη λήξη του. Εάν είναι γνωστά τα τρέχοντα επιτόκια για τις λή-
ξεις που συµπίπτουν µε τις πληρωµές που θα αποδώσει το οµόλογο στον κάτοχό του τότε 
η ακαθάριστη τιµή του οµολόγου δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

Συνεχής Ανατοκισµός Ετήσιος Ανατοκισµός 
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όπου: 
Β: η ακαθάριστη τιµή του οµολόγου 
CFi: η χρηµατική ροή σε ευρώ που θα ληφθεί σε ti έτη από σήµερα 
n: ο αριθµός των χρηµατικών ροών έως τη λήξη του οµολόγου 
ri: το τρέχον επιτόκιο συνεχούς ανατοκισµού για χρονική περίοδο ti ετών από σήµερα 
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Ri: το τρέχον επιτόκιο ετήσιου ανατοκισµού για χρονική περίοδο ti ετών από σήµερα 
M: η ονοµαστική αξία του οµολόγου 
Επειδή η τιµή του οµολόγου εκφράζεται ανά 100 ευρώ ονοµαστικής αξίας, στις προηγού-
µενες σχέσεις θέτουµε Μ = 100. Επίσης θεωρούµε ότι η τελευταία πληρωµή περιέχει το 
τελευταίο τοκοµερίδιο και την ονοµαστική αξία του οµολόγου.  

4.1.1 Τιµή οµολόγων µε τοκοµερίδιο 
Η συνάρτηση στο Matlab για τον υπολογισµό της θεωρητικής τιµής οµολόγου είναι η 
bndprice. Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
[Price, AccruedInt] = bndprice(Yield, CouponRate, Settle,  
Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, 
LastCouponDate, StartDate, Face) 
όπου: 

Πίνακας 4.1   Ορίσµατα συνάρτησης bndprice 
Όρισµα Περιγραφή 

Price Η θεωρητική τιµή του οµολόγου 
AccruedInt Η συσσωρευτική απόδοση κατά την εκκαθάριση 
Yield Απόδοση στη λήξη σε εξαµηνιαία βάση 
CouponRate Τοκοµερίδιο (σε δεκαδική µορφή) 
Settle Ηµεροµηνία διακανονισµού. ∆ιάνυσµα ηµεροµηνιών σε µορφή 

αριθµού ή σε αλφαριθµητική µορφή. Θα πρέπει να είναι νωρίτερα ή 
την ίδια µέρα µε την ωρίµανση 

Maturity Ωρίµανση – ∆ιάρκεια ζωής οµολογίας 
Period 
(προαιρετικό) 

Συχνότητα µε την οποία γίνονται οι πληρωµές των τοκοµεριδίων (δες 
Πίνακα 4.2) 

Basis 
(προαιρετικό) 

Κλάσµα στο οποίο ο αριθµητής δηλώνει τον αριθµό ηµερών ανάµεσα 
σε δύο ηµεροµηνίες πληρωµών τοκοµεριδίων και ο παρονοµαστής 
δηλώνει τον αριθµό ηµερών του έτους (δες Πίνακα 4.3) 

EndMonthRule 
(προαιρετικό) 

Ο κανόνας τέλος του µήνα. Προσδιορίζει εάν η πληρωµή του 
τοκοµεριδίου γίνεται την τελευταία ηµέρα του µήνα ή όχι. Ο κανόνας 
εφαρµόζεται όταν η ωρίµανση είναι η τελευταία ηµέρα µήνα που έχει 
30 ή λιγότερες µέρες. Εάν ορίσουµε 0 = αγνόησε τον κανόνα, δηλαδή 
η πληρωµή του τοκοµεριδίου γίνεται την ίδια ηµέρα (από 
αριθµητικής άποψη) κάθε µήνα. Εάν ορίσουµε 1 = εφάρµοσε τον 
κανόνα (προεπιλογή), δηλαδή η πληρωµή του τοκοµεριδίου γίνεται 
την τελευταία ηµέρα του µήνα.  

IssueDate 
(προαιρετικό) 

Ηµεροµηνία έκδοσης του οµολόγου 
FirstCouponDate 
(προαιρετικό) 

Η πρώτη ηµεροµηνία πληρωµής τοκοµεριδίου 
LastCouponDate 
(προαιρετικό) 

Η τελευταία ηµεροµηνία πληρωµής τοκοµεριδίου 
StartDate 
(προαιρετικό) 

Η ηµεροµηνία από την οποία µπορούν να υπολογιστούν οι ταµειακές 
ροές του οµολόγου 

Face 
(προαιρετικό) 

Ονοµαστική αξία. Προεπιλογή = 100 
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Πίνακας 4.2   Συχνότητα µε την οποία γίνονται  
οι πληρωµές των τοκοµεριδίων 

Συντελεστής Συχνόητα 
0 - 
1 Ετησίως 

2 (προεπιλογή) Εξαµηνιαία 
3 Τετραµηνιαία 
4 τριµηνιαία 
6 Ανά δεκαπενθήµερο 
12 Ανά µήνα 

Πίνακας 4.3   Συντελεστές βάσης 
Βάση Περιγραφή 

0 actual/actual (προεπιλογή). Πραγµατικός αριθµός ηµερών 
ανάµεσα σε δύο ηµεροµηνίες πληρωµών και τον 
πραγµατικό αριθµό ηµερών στο δεδοµένο έτος 

1 30/360 
2 actual/360 
3 actual/365 
4 30/360 
5 30/360 
6 30/360 
7 actual/365 
8 actual/actual 
9 actual/360 
10 actual/365 
11 30/360E 

Παράδειγµα 
Να υπολογιστεί η θεωρητική τιµή ενός δεκαετούς οµολόγου µε εκδοτικό επιτόκιο 4% για 
τρεις διαφορετικές τιµές της απόδοσης στη λήξη (3%, 4% και 6%). Τα τοκοµερίδια πλη-
ρώνονται ανά εξάµηνο. Στη γραµµή εντολών πληκτρολογούµε τον ακόλουθο κώδικα: 
Yield = [0.03; 0.04; 0.06];  
CouponRate = 0.04;  
Settle = '10-Jun-2008';  
Maturity = '20-Jun-2018';  
[Price, AccruedInt] = bndprice(Yield, CouponRate, Settle, Maturity)  
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
Price = 
 108.6037 
 99.9990 
 85.0912 
AccruedInt = 
 1.8907 
 1.8907 
 1.8907 
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Παρατηρούµε ότι καθώς µειώνεται η απόδοση στη λήξη αυξάνεται η τιµή του οµολόγου 
και το αντίστροφο. 

4.1.2 Τιµή οµολόγων χωρίς τοκοµερίδιο 
Η συνάρτηση στο Matlab για τον υπολογισµό της θεωρητικής τιµής οµολόγου χωρίς το-
κοµερίδιο ή οµολόγου το οποίο πληρώνει ένα τοκοµερίδιο στην ηµεροµηνία λήξης του 
οµολόγου είναι η prmat. Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
[Price, AccruInterest] = prmat(Settle, Maturity, Issue, Face,  
CouponRate, Yield, Basis) 
Από τα παραπάνω ορίσµατα προαιρετικό είναι µόνο το όρισµα Basis. 
Να υπολογιστεί η θεωρητική τιµή ενός οµολόγου µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.  
Settle = '10-Jul-2008'; 
Maturity = '10-Aug-2008'; 
Issue = '10-Aug-2007'; 
Face = 100; 
CouponRate = 0.07; 
Yield = 0.05; 
[Price, AccruInterest] = prmat(Settle, Maturity, Issue, Face,...  
CouponRate, Yield) 
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
Price = 
 100.1417 
AccruInterest = 
 6.4071 

 4.2 Υπολογισµός Απόδοσης στη λήξη 
Με δεδοµένη την ακαθάριστη τιµή του οµολόγου µπορούµε να υπολογίσουµε το προεξο-
φλητικό επιτόκιο, y, το οποίο εφαρµοζόµενο σε όλες τις µελλοντικές χρηµατικές ροές θα 
µας δώσει την ακαθάριστη τρέχουσα τιµή του οµολόγου που ισχύει στην αγορά, ως το 
άθροισµα της παρούσας αξίας όλων των αναµενόµενων χρηµατικών ροών. Το προεξο-
φλητικό επιτόκιο y, είναι ο εσωτερικός βαθµός απόδοσης της σειράς των µελλοντικών 
χρηµατικών ροών που αντιπροσωπεύει το οµόλογο. Είναι επίσης γνωστό ως απόδοση στη 
λήξη γιατί αντιπροσωπεύει την απόδοση που θα πραγµατοποιηθεί εάν το οµόλογο κρατη-
θεί µέχερι τη λήξη του και οι πληρωµές των τοκοµεριδίων επανεπενδυθούν µε επιτόκιο 
ίσο µε το προεξοφλητικό επιτόκιο. Η απόδοση στη λήξη θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει 
την απαιτούµενη απόδοση του οµολόγου από τους επενδυτές. Ακόµη η καµπύλη απόδο-
σης (yield curve) είναι η γραφική παράσταση της σχέσης µεταξύ των διαθέσιµων λήξεων 
πιστωτικών χρεογράφων κυβερνητικών εκδόσεων και της αντίστοιχης απόδοσης στη λή-
ξη. Η σχέση µεταξύ της απόδοσης στη λήξη και της τιµής του οµολόγου περιγράφεται 
στην Εικόνα 4.1. 
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Εικόνα 4.1 Η σχέση µεταξύ της απόδοσης στη λήξη και της τιµής του οµολόγου 

Η συνάρτηση bndyield υπολογίζει την απόδοση στη λήξη. Η γενική µορφή της συνάρτη-
σης είναι: 
Yield = bndyield(Price, CouponRate, Settle, Maturity, Period,  
Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate,  
StartDate, Face)  
Υπολογίστε την απόδοση στη λήξη ενός οµολόγου για τρεις διαφορετικές θεωρητικές τι-
µές: 
Price = [93; 100; 110];  
CouponRate = 0.06;  
Settle = '01-Jun-2008';  
Maturity = '01-Jun-2009';  
Period = 2;  
Yield = bndyield(Price, CouponRate, Settle,...  
Maturity, Period) 
Το αποτέλεσµα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
Yield = 
 0.1373 
 0.0600 
 -0.0372 

 4.3 Ορισµός και µέτρηση της διάρκειας 
Η διάρκεια (duration) προτάθηκε πριν από εβδοµήντα περίπου χρόνια από τον Frederick 
R. Macaulay. Αποτελεί µία µέτρηση της ευαισθησίας της τιµής του οµολόγου στις µετα-
βολές της απόδοσης στη λήξη. Ειδικότερα, η διάρκεια υπολογίζει το σταθµισµένο (µε το 
ύψος των πληρωµών) µέσο χρονικό διάστηµα µεταξύ της αγοράς της οµολογίας και της 
εξόφλησής της σε προεξοφληµένη βάση (δηλαδή οι παρούσες αξίας των πληρωµών χρη-
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σιµοποιούνται ως συντελεστές στάθµισης στον υπολογισµό αυτού του σταθµισµένου µέ-
σου χρονικού διαστήµατος). 
Η µαθηµατική έκφραση της διάρκειας είναι η ακόλουθη: 
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όπου:  
D = η διάρκεια (duration) της οµολογίας 
F = η ονοµαστική αξία της οµολογίας 
P = η αγοραία αξία (παρούσα αξία) της οµολογίας 
y = η απόδοση στη λήξη 
ti = η χρονική στιγµή που πραγµατοποιείται η κάθε χρηµατική ροή 
Ci = το τοκοµερίδιο που πληρώνεται τη χρονική στιγµή ti 

Μια παραλλαγή της διάρκειας αποτελεί η λεγόµενη τροποποιηµένη διάρκεια η οποία υπο-
λογίζεται ως εξής:  
Τροποποιηµένη διάρκεια = ∆ιάρκεια του Macaulay / (1+y/m)  
όπου: 
y = η απόδοση στη λήξη 
m = ο αριθµός των τοκοµεριδίων που καταβάλλονται µέσα σε ένα έτος 
Η τροποποιηµένη διάρκεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσουµε προσεγγιστικά 
τη ποσοστιαία µεταβολή της τιµής για µια δεδοµένη µεταβολή της απαιτούµενης απόδο-
σης. 
Στο Matlab η συνάρτηση που υπολογίζει τη διάρκεια του οµολόγου δεδοµένης της απόδο-
σης στη λήξη είναι η bnddury. 
Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
[ModDuration, YearDuration, PerDuration] = bnddury(Yield,  
CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule,  
IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face) 
Όπου: 
ModDuration: η τροποποιηµένη διάρκεια σε έτη 
YearDuration: η διάρκεια Macaulay σε έτη 
PerDuration: η περιοδική διάρκεια Macaulay που αναφέρεται σε εξαµηνιαία βάση 

Παράδειγµα 
Υπολογίστε τη διάρκεια ενός οµολόγου για τρεις διαφορετικές τιµές απόδοσης στη λήξη.  
Yield = [0.03; 0.04; 0.05]; 
CouponRate = 0.035;  
Settle = '10-Jul-2008'; 
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Maturity = '10-Aug-2018'; 
Period = 1;  
Basis = 1;  
[ModDuration,YearDuration,PerDuration]=bnddury(Yield,...  
CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis) 
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
ModDuration = 
 8.3194 
 8.1890 
 8.0561 
YearDuration = 
 8.4442 
 8.3528 
 8.2575 
PerDuration = 
 16.8885 
 16.7056 
 16.5149 
Επίσης, η συνάρτηση που υπολογίζει την διάρκεια του οµολόγου δεδοµένης της θεωρητι-
κής τιµής του οµολόγου είναι η bnddurp. 
Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
[ModDuration, YearDuration, PerDuration] = bnddurp(Price,  
CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule,  
IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face) 

Παράδειγµα 
Υπολογίστε τη διάρκεια ενός οµολόγου για τρεις διαφορετικές θεωρητικές τιµές του οµο-
λόγου.  
Price = [96; 100; 118];  
CouponRate = 0.035;  
Settle = '10-Jul-2008'; 
Maturity = '10-Aug-2018'; 
Period = 1;  
Basis = 1;  
[ModDuration, YearDuration, PerDuration] = bnddurp(Price,...  
CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis) 
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
ModDuration = 
 8.1957 
 8.2587 
 8.5039 
YearDuration = 
 8.3576 
 8.4019 
 8.5698 
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PerDuration = 
 16.7151 
 16.8038 
 17.1397 

 4.4 Ορισµός και µέτρηση της κυρτότητας 
Η σχέση που περιγράψαµε παραπάνω σχετικά µε την τροποποιηµένη διάρκεια είναι ακρι-
βής για µικρές µεταβολές των επιτοκίων. Καθώς µεγαλώνει η µεταβολή των επιτοκίων 
τόσο λιγότερο ακριβής γίνεται η παραπάνω σχέση. Επειδή στην πραγµατικότητα η σχέση 
µεταξύ της τιµής ενός οµολόγου και της απόδοσης στη λήξη δεν είναι γραµµική αλλά 
κυρτή θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η κυρτότητα (convexity). Η κυρτότητα µετράει 
την αλλαγή της διάρκειας σε µικρές µετατοπίσεις της καµπύλης απόδοσης. ∆ηλαδή µε-
τράει δεύτερης τάξης ευαισθησία των τιµών. Για να υπολογίσουµε την κυρτότητα υπολο-
γίζουµε αρχικά τη δεύτερη παράγωγο της τιµής του οµολόγου ως προς την απόδοση στη 
λήξη και διαιρούµε την ποσότητα αυτή µε την τιµή του οµολόγου. 
Οι ιδιότητες της κυρτότητας είναι οι ακόλουθες: 

� Εάν η απαιτούµενη απόδοση µειώνεται, τότε η κυρτότητα του οµολόγου αυξάνε-
ται. Αντίστροφα, εάν η απαιτούµενη απόδοση αυξάνεται η κυρτότητα του οµολό-
γου µειώνεται. 

� Για δεδοµένη απόδοση και λήξη, όσο µικρότερο είναι το τοκοµερίδιο, τόσο µεγα-
λύτερη θα είναι η κυρτότητα του οµολόγου. 

� Για δεδοµένη απόδοση και τροποποιηµένη διάρκεια, όσο µικρότερο είναι το τοκο-
µερίδιο, τόσο µικρότερη θα είναι η κυρτότητα του οµολόγου. 

 
Εικόνα 4.2 Η κυρτή σχέση µεταξύ τιµής οµολόγου και απόδοσης στη λήξη. Η εφαπτοµένη στην κυρτή 

καµπύλη τιµής – απόδοσης απεικονίζει την τροποποιηµένη διάρκεια του οµολόγου 

Στο Matlab η συνάρτηση που υπολογίζει την κυρτότητα του οµολόγου δεδοµένης της α-
πόδοσης στη λήξη είναι η bndconvy. 
Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
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[YearConvexity, PerConvexity] = bndconvy(Yield, CouponRate,  
Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate,  
FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face) 
όπου: 
YearConvexity: η κυρτότητα σε ετήσια βάση 
PerConvexity: η περιοδική κυρτότητα σε εξαµηνιαία βάση 

Παράδειγµα 
Υπολογίστε την κυρτότητα ενός οµολόγου για τρεις διαφορετικές τιµές της απόδοσης στη 
λήξη: 
Yield = [0.03; 0.04; 0.05];  
CouponRate = 0.04;  
Settle = '10-Jul-2008'; 
Maturity = '10-Aug-2018'; 
Period = 2;  
Basis = 0;  
[YearConvexity, PerConvexity]=bndconvy(Yield, CouponRate,...  
Settle, Maturity, Period, Basis) 
Τα αποτελέσµατα που εµφανίζει το Matlab είναι: 
YearConvexity = 
 80.6364 
 78.7373 
 76.8320 
PerConvexity = 
 322.5455 
 314.9492 
 307.3280 
Ακόµη, η συνάρτηση που υπολογίζει την κυρτότητα του οµολόγου δεδοµένης της θεωρη-
τικής τιµής είναι η bndconvp. 
Η γενική µορφή της συνάρτησης είναι: 
[YearConvexity, PerConvexity] = bndconvp(Price, CouponRate,  
Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate,  
FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face) 

Παράδειγµα 
Υπολογίστε την κυρτότητα ενός οµολόγου για τρεις διαφορετικές θεωρητικές τιµές: 
Price = [96; 100; 104];  
CouponRate = 0.015;  
Settle = '10-Jul-2008'; 
Maturity = '10-Aug-2018'; 
Period = 1;  
Basis = 1;  
[YearConvexity, PerConvexity] = bndconvp(Price,...  
CouponRate,Settle, Maturity, Period, Basis) 




